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Wie Conny een beetje kent, weet dat ze graag op tijd is. Zodoende vertrokken 4 
vrouwen reeds om 7u AM richting Tienen. Conny aan het stuur en Rachel voorin, in 
volle bewondering voor de GPS (die meer naar Conny moest luisteren dan 
andersom…) ; Monique en ikzelf achterin. 
 
In een prima stemming kwamen we anderhalf uur later in Tienen aan. Een 
zonovergoten, prachtig in het groen gelegen piste lachte ons toe. We kregen er 
steeds meer zin in. Tijd genoeg om eerst te genieten van een kopje koffie of thee 
(mèt melk).  
 
Als eerste kwam Conny aan de beurt. Ze wipte vrij makkelijk over 1m20, wat eerder 
op het BK in Sint-Niklaas niet wou lukken. Meteen was de eerste medaille binnen: 
Conny werd kampioen van Oost-Vlaanderen. Dit deed ze later op de dag nog eens 
over op de 400m, gelopen in 70.83. Die twee medailles zullen de grote en kleine 
pijnen van het voorbije jaar wel helpen vergeten.  
 
Bij gebrek aan “jonge” masters, bleek de 100m reeks voor de W35, meteen een 
rechtstreekse finale te zijn. Brons voor 15.06, wat een nieuw PR betekende voor 
mezelf (vorig PR 15.29). De dag was duidelijk goed begonnen.  
 
Het werd tijd om Monique aan te moedigen. Met haar gekende schuifelpas liep ze de 
5000m in 21.56.17, bijna een halve minuut sneller dan op het BK in Sint-Niklaas. 
KASVO was alweer een Vlaamse en Oost-Vlaamse Kampioene rijker.  
 
Ondertussen was Rachel zelf op haar gemakje bezig met kogel en speer. Ook 
Rachel deed het beter dan op het BK (dat werkelijk te vroeg viel op het jaar) en wierp 
haar kogel 7m72 ver. De speer boorde zich dan weer iets sneller dan verhoopt in de 
grond na een vlucht van 20m54 maar dat weerhield er haar niet van 2x Provinciaal 
en 2x Vlaams Kampioene te worden. Wie had anders verwacht ? 
 
’s Middags kwamen Cathy, Maxime, Erwin en Roger ons vervoegen terwijl Pieter 
zichzelf en nog 2 extra supporters (Tine en Kaat) meebracht.  
 
Maxime finishte zijn 200m in 26.96 wat een bronzen plak opleverde. Na het 
blessureleed, opgelopen tijdens de Interclub, mag dat resultaat er zeker wezen.  
 
Iedereen voorspelde dat Roger, die in de categorie “200m voor M60+” werd 
ingedeeld, het met gemak op 1 been van zijn tegenstanders (nou ja, “tegen”standers) 
zou halen. Hij gebruikte veiligheidshalve toch maar beide benen (en beide knieën) en 
was reeds aan z’n Ice Tea begonnen toen de tweede man over de meet kwam, meer 
dan 8 seconden na hem.  
Met een tijd van 26.57 (sneller dan in Riccione) werd hij Vlaams en Provinciaal 
Kampioen. Ook al ging die ene knie onlangs onder het mes, en werd er aldus niet 



veel getraind, 2x een halve finale halen op het WK masters en de Tiense prestatie 
zijn een dikke proficiat waard.  
 
Na de snelle mannen mocht ook ik nog eens uit de startblokken schieten voor de 
200m W35. Toen ik daar zat te wachten op het startsignaal, schoten me allerlei 
raadgevingen door het hoofd :  
 
“Benen hoger heffen”, zegt Anita. 
“Gebruik je lange benen om grotere passen te nemen”, zegt Rachel. 
“Onmiddellijk snel starten”, zegt Kathleen. 
“Loop meer ontspannen”, zegt Pieter. 
“Probeer die schouders lager te houden”, zegt Audrey voorzichtig. 
“Niet zo met je hoofd schudden, mama”, zegt Kaat… 
 
Niet dat ik aan alles kon blijven denken, maar de tips hebben zeker geholpen. Terwijl 
ik tot nog toe de 200m nooit in minder dan 32.53 had afgelegd, finishte ik nu in 31.34! 
Een nieuw PR en voldoende voor een zilveren medaille. 
 
Maxime bracht ook de 400m tot een goed einde in 60.22, goed voor zilver en een 
tevreden knikje richting achillespees. 
 
Cathy moest haar zenuwen bedwingen tot rond 16 uur vooraleer ze als Provinciaal 
Kampioene na 400m over de meet snelde in 68.54 (ook een nieuw PR!) 
 
Erwin kwam als allerlaatste aan de beurt. Hij wierp de discus 34m47 ver en de kogel 
exact 11m. Goed voor 2x zilver ! En een beste jaarprestatie, vermoed ik.  
 
Roodverbrand door de warme zon en welgezind na de rijkelijke medaille-oogst en/of 
mooie prestaties en/of frisse Leffe (dat smaakt, is het niet, Rachel ?), werd de 
terugtocht aangevat.  
Tienen werd een prima afsluiter van het seizoen !!! 
 
Dit is meteen een goed moment om, ook in naam van Sofie, een aantal mensen 
eens extra dankjewel te zeggen: 
Dank je wel aan de trainers die ons wekelijks de piste rond stuurden (aan 50, 80 of 
90 % ofwel eens ‘goed bollend’).  
Dank je wel aan de collega’s masters die ons, beginnelingen, vaak hebben 
aangemoedigd,  geholpen met talrijke tips, meegenomen in hun wagen, …  
Dank je wel aan de jonge mede-atleten om ons “als oudjes” in jullie trainingsgroep op 
te nemen en “haas” te spelen wanneer we jullie niet kunnen bijbenen… Vergeef ons 
dat we niet konden meepraten over de toets geschiedenis of over het op en af zijn 
van onze relaties. Maar we vonden het fijn om bij jullie te zijn ! 
 
 
 
Op naar een volgend seizoen !  
 
 

Mia Slabbaert 
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